
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ----- 
2. Назва: Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти «Фітнес»; 

3.Тип: факультатив; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2, 3, 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:І-VІІ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 14; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Петрук Л.А., старший викладач; 

Сініцина О.В., старший викладач; Підгурська О.П., асистент; Бірук І.Д., асистент. 

9. Результати навчання: 
• застосування фізичних вправ з метою збереження та зміцнення власного здоров’я і забезпечення 

фахової дієздатності; 

• використання засобів фізичної культури і спорту з метою поліпшення здоров’я та рухової 

підготовленості, як складових ефективної професійної діяльності; 

• застосування методів самоконтролю за станом здоров'я, фізичного розвитку та діяльності 

функціональних систем організму;  

• підтримувати оптимальний рівень власної психофізичної стійкості для забезпечення 

дієздатності; 

• дотримання засад здорового способу життя. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття (факультатив за розкладом), позанавчальна та 

самостійна робота;  
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи здоров'я», «Анатомія 

людини», «Валеологія»; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Фізичне 

виховання»; 

12. Зміст курсу: Теоретична підготовка: Фізична культура і система фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах. Загальні принципи фізичної реабілітації.; Основи загальнооздоровчого 

тренування.; Особливості оздоровчого тренування.; Основи здорового харчування.; Фізична культура та 

основи здорового способу життя. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. Працездатності 

та її відновлення засобами фізичної культури. Фізична культура в системі формування особистості. 

Практична підготовка: Методиками визначення стану здоров'я і фізичного розвитку, оцінка рівня 

фізичної підготовки. Комплекси ранкової гігієнічної гімнастики. Фітнес-програми аеробної 

спрямованості. Танцювальна аеробіка. Фітнес-йога. Пілатес. Стретчинг. Загальнооздоровче тренування. 

Загальнооздоровчі та спеціальні вправи. Загальнорозвиваючі вправи для формування правильної 

постави, розвитку м'язів та фізичних якостей. Комплексні тренувальні фітнес-програми. Види 

функціонального тренінгу. Розвиток фізичних якостей, рухових навичок і умінь засобами ритмічної 

гімнастики. 

Самостійна робота: Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх. 

Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях 

життєдіяльності. Вплив психічних і гігієнічних факторів на стан здоров’я людини. Розвиток фізичних 

якостей шляхом виконання комплексів вправ ритмічної гімнастики. Раціональне харчування. Оцінка 

енерговитрат людини. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Канішевський С.М. Науково-методичі та організаційні основи фізичного самовдосконалення 

студентства: Вид. друге, стереотипне / С. М. Канішевський. – К.: ІЗМН, 1999. – 270 с.  

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. - Том1. Київ: Олімп. л-

ра, 2012. – 392 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – Том2. Київ: Олімп. л-

ра, 2012. – 368 с. 

4. Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я – К.: Здоров’я, 1991. – 256с. 

5. Сініцина О.В. Методичні  рекомендації для проведення практичних занять із навчальної 

дисципліни фізичне виховання усіх напрямків підготовки НУВГП денної форми навчання. 

Розвиток рухових здібностей студентів. / О. В. Сініцина, Л. А. Петрук – Рівне : НУВГП, 2012. – 

28 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 24 год. Лекцій, 320 год. 

практичних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 420 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція. Наочні: показ, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні: метод суворо регламентованої вправи, ігровий, індивідуальні та групові завдання. Форми 

організації діяльності: лекції, практичні заняття, індивідуальні та групові консультації, самостійна 

робота. 

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів навчальної 

роботи: 

• засвоюваності програмного матеріалу; 

• вихідному рівні підготовленості студентів до оволодіння програмним матеріалом. 

Поточний контроль: відвідування занять, засвоєння студентами окремих розділів і тем навчальної 

програми з фізичного виховання за окремими змістовними модулями та їх елементами. 

Підсумковий контроль: не має. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                          доцент Зубрицький Б.Д. 
 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ---- 
2. Title: Physical Education for Higher Education Applicants «Fitness»; 

3. Type: optional class; 

4. Higher education level: І(bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1, 2, 3, 4; 

6. Semester when the discipline is studied: І-VІІ; 

7. Number of established ECTS credits: 14; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Petruk L.A, Senior Lecturer; 

Sinitsyna O.V, Senior Lecturer; Pidgurska O.P, assistant; Biruk I.D, assistant. 

9. Results of studies: 
• the use of exercise in order to maintain and strengthen one’s own health and provide professional 

capacity; 

• the use of physical training and sports to improve health and fitness as a part of effective professional 

activity; 

• application of methods of self-control on the state of health, physical development and activity of 

functional systems of the organism; 

• to maintain an optimal level of own psychophysical stability to ensure capacity; 

• maintaining a healthy lifestyle. 

10. Forms of organizing classes: Training class (scheduled optional class), extracurricular and independent 

work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Health Basics», «Human Anatomy», 

«Valeology»; 
12. Course contents: Theoretical training: Physical education and the system of physical education 

establishments. General principles of physical rehabilitation.; Basics of wellness training.; Features of wellness 

training.; The basics of healthy nutrition.; Physical training and the basics of a healthy lifestyle. Fundamentals 

of Applied Physical Training. Working capacity and its restoration by means of physical culture. Physical 

education in the system of personality formation. 

Practical training: Methods for determining the state of health and physical development, assessment of the 

level of physical fitness. Complexes of morning hygienic gymnastics. Aerobic fitness programs. Dance 

aerobics. Fitness-yoga. Pilates. Stretching. Wellness training. General health and special exercises. 

Developmental exercises for formation of correct posture, development of muscles and physical qualities. 

Comprehensive fitness training programs. Types of functional training. Development of physical qualities, 

motor skills and abilities by means of rhythmic gymnastics. 

Independent work: Olympic Movement in Ukraine. Participation of Ukrainian athletes in the Olympic 

Games. The basics of rational nutrition in various types and conditions of work and features of life. Impact of 

mental and hygienic factors on human health. Development of physical qualities by performing rhythmic 

gymnastics exercises. Good nutrition. Assessment of human energy consumption. 

13. Recommended educational editions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kanishevskyi S.M. Naukovo-metodychi ta orhanizatsiini osnovy fizychnoho samovdoskonalennia 

studentstva: Vyd. druhe, stereotypne / S. M. Kanishevskyi. – K.: IZMN, 1999. – 270 s. 

2. Krutsevych T. Iu. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia / T. Iu. Krutsevych. – Tom 1. Kyiv: 

Olimp. l-ra, 2012. – 392 s. 

3. Krutsevych T. Iu. Teoriia I metodyka fizychnoho vykhovannia / T. Iu. Krutsevych. – Tom 2. Kyiv: 

Olimp. l-ra, 2012. – 368 s. 

4. Murza V. P. Fizychni vpravy I zdorovia – K.: Zdorovia, 1991. – 256s . 

5. Sinitsyna O.V. Metodychni rekomendatsii dlia provedennia praktychnykh zaniat iz navchalnoi 

dystsypliny fizychne vykhovannia usikh napriamkiv pidhotovky NUVHP dennoi formy navchannia. 

Rozvytok rukhovykh zdibnostei studentiv. / O. V. Sinitsyna, L. A. Petruk – Rivne : NUVHP, 2012. – 

28s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 320 hours of 

practical work, 76 hours of independent work. Total - 420 hours. 

Methods: Verbal: story-explanation, conversation, lecture. Visual: presentation, illustration, demonstration. 

Practical: strictly regulated exercise, game, individual and group tasks. Forms of organization of activity: 

lectures, practical classes, individual and group consultations, independent work. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is basedon a 100-point scale. 

Operational control provides information on the progress of the students in certain types of educational work: 

• assimilation of program material; 

• the initial level of students' readiness to master the program material and more. 

Current control: attendance at classes, assimilation by students of separate sections and topics of the curriculum 

on physical education by separate content modules and their elements. 

Final control: none. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of  Department                                                                associate professor  Zubrytskyi B.D. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


